Projekt »ADD«: Mlade ženske in varnost v
mestnih središčih
Koper, 3. september 2014 – Kulturno izobraževalno društvo PiNA bo v okviru projekta »ADD: Dvig
ravni aktivnega državljanstva in krepitev socialnih kompetenc mladih v obalnih občinah« 26. in 27.
septembra 2014 izvedlo vodene sprehode po starih mestnih jedrih Kopra, Izole in Pirana,
namenjene mladim ženskam in ugotavljanju občutka varnosti.
Na sprehodih bomo skupaj identificirali, katere so tiste točke v mestnih središčih, ki vzbujajo
pozitivne občutke in dajejo občutek varnosti, ter tiste, ki občutka varnosti ne dajejo, ter določili nujne
ukrepe za izboljšanje občutka varnosti mladih žensk.
»Okolje ima vpliv na človeka, na njegovo počutje, zdravje in vedenje. Oblikovati ga moramo na način,
da lahko ljudje uspešno uresničujemo svoje načrte in cilje, kar nam omogoča občutek varnosti. To
lahko dosežemo le, če poznamo potrebe ljudi. S tem ne dobijo le občutka, da sodelujejo oz. sami
odločajo o tem, kakšen bo prostor, ki ga uporabljajo, ampak jim bo ta tudi lep. Vzeli ga bodo za
svojega in ga »branili« ter v kolikor bo to v njihovi moči, tudi preprečevali njegovo poškodovanje in
druge vrste kriminala v njem,« je povedala Kaja Cunk, vodja projekta »ADD«.
Vodeni sprehodi, ki jih bo vodila Sara Čok, aktivistka za trajnostni razvoj in ureditev okolja, ki
zaključuje študij krajinske arhitekture na Biotehniški fakulteti UL, bodo potekali:

V petek, 26. septembra / 17.00 / Piran
V soboto, 27. septembra / 10.00 / Koper
V soboto, 27. septembra / 17.00 / Izola
Kako lahko DODAŠ nekaj smiselnega:
Vabljene na sprehod vse mlade ženske, ki (a) živite v starih mestnih središčih, ste (b)
dijakinja, ki obiskuje šolo v mestnih središčih, ali ste (c) študentka, ki obiskuje fakulteto v
mestnih središč oz. zaposlena, ki dela v starih mestnih jedrih Kopra, Izole in/ali Pirana.
Vse ženske, ki se sprehoda ne morete udeležiti, lahko vaše izkušnje obiskov mestnih središč
v povezavi z občutkom varnosti delite z nami preko e-naslova info@pina.si.

Kot lokal v starem mestnem jedru lahko odstopite prostor za skupino mladih žensk in
donirate za kavo za udeleženke vodenega sprehoda.

Obvezna predhodna prijava na info@pina.si do srede, 24. septembra 2014.
Mlade ženske in varnost v obalnih mestnih središčih je ena od aktivnosti projekta »ADD«, katerega
namen je povečati aktivno, enakopravno vključenost in participacijo mladih v lokalnem okolju ter
izboljšati njihove socialne kompetence. Projekt, ki poteka pod geslom DODAJ nekaj smiselnega, je
tako usmerjen v opolnomočenje mladih in dvig kakovosti programov na področju aktivnega
državljanstva mladih v regiji.

OSTALE AKTIVNOSTI PROJEKTA »ADD«:
Analiza stanja na področju mladine v obalnih občinah
Vključuje analizo ukrepov in aktivnosti občin, mladinskih dejavnosti in analizo mladine. Analiza
mladine bo potekala preko javnih dogodkov, posvetovanj z mladimi in obsežne raziskave mladine na
območju obalnih občin (vprašalnik o zadovoljstvu mladih v obalnih občinah: TUKAJ).
Javni dogodki vključujejo med drugim: kolesarjenje ob tednu mobilnosti (sobota, 20. september
2014) z namenom popisa stanja kolesarskih poti; srečanje in natečaj za mlade ustvarjalce na temo
kulturne strategije; posvet mladinskih organizacij in organizacij za mlade ter monitoring rabe javnih
prostorov s strani mladih.
Usposabljanje za regijske izobraževalce ter delavnice za srednješolce in študente
Izdajanje štirimesečnika, glasila o aktivnem državljanstvu mladih na območju obalnih občin.

O PROJEKTU »ADD«:
Projekt je bil izbran na »Javnem razpisu za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih
kompetenc mladih«, 3. razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«,
prednostne usmeritve 3.1. »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in
usposabljanja«.
Dodatne informacije: Katerina Kljun, odnosi z javnostmi: katerina.kljun@pina.si in +386 51 645 111
Spletni medijski sponzor projekta:

